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CL-1015  
zachte objectieftas 

Het nieuwe AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G objectief van Nikon vertegenwoordigt werkelijk een klasse apart 
en verlegt voor professionele fotografen en fans van Nikon de grenzen van de beeldkwaliteit.De 
brandpuntsafstand van 58 mm vormt een eerbetoon aan Nikon’s legendarische Noct-NIKKOR-objectief, 
terwijl de gloednieuwe optische constructie een verbluffende scherpte, een uitstekend contrast en een 
zeer hoge resolutie mogelijk maakt. Dit uitzonderlijke objectief is op zijn best bij een maximaal 
diafragma en is speciaal bedoeld voor het maken van nachtopnamen met geconcentreerde 
puntlichtbronnen, zoals stadsverlichting, die zelfs tot helemaal aan de rand van het beeld worden 
gereproduceerd als fijne afgeronde punten.

Belangrijkste kenmerken:

  Snel FX-formaat objectief met een maximaal diafragma van f/1.4 en een 
brandpuntsafstand van 58 mm ((87 mm bij gebruik met een DX-formaat spiegelreflexcamera van 
Nikon) biedt uitzonderlijke prestaties bij een diafragma dat helemaal openstaat. Ideaal voor 
nachtopnamen en portretten.

  Werkelijk schitterende resultaten: dankzij een uitzonderlijk oplossend vermogen wordt elke 
component van een onderwerp natuurgetrouw gereproduceerd met een voortreffelijke hoge resolutie. 
Pijlvormige comalichtvlekken worden effectief tot een minimum beperkt, waardoor geconcentreerde 
puntlichtbronnen zelfs aan de rand van een beeld op een superieure manier als fijne afgeronde punten 
worden gereproduceerd.

  Verfijnde bokeh: de intensiteit van de bokeh verloopt vloeiend wanneer de afstand vanaf het punt 
waarop is scherpgesteld groter wordt, zodat geen ongelijkmatige randen ontstaan. Dit maakt 
beelden met een hoge resolutie en een gevoel van extra diepte mogelijk.

  Helemaal geopend diafragma: onderwerpen worden scherp weergegeven wanneer u opnamen 
maakt met het maximale diafragma van f/1.4. Verafgelegen onderwerpen of onderwerpen met weinig 
licht kunnen worden vastgelegd in beelden met een hoog contrast zonder dat u het diafragma hoeft 
te verkleinen.

  Superieure prestaties van rand tot rand: lichtafname aan de randen wordt voorkomen, zodat de 
helderheid in het gehele beeld behouden blijft. Onderwerpen die zich aan de rand van het beeld 
bevinden, zijn scherp en hebben een goede resolutie, zelfs wanneer u opnamen maakt met een 
maximaal diafragma en een op oneindig ingestelde scherpstelling
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Brandpuntsafstand 58 mm
Maximaal diafragma f/1.4
Minimaal diafragma f/16
Objectiefconstructie 9 elementen in 6 groepen (met 2 asferische lenselementen en lenselementen met een Nano Crystal 

Coat)
Beeldhoek Analoge SLR-camera’s en FX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 40° 50’

DX-formaat D-SLR-camera’s van Nikon: 27° 20’
Scherpstelling Autofocus wordt gestuurd door de Silent Wave Motor met een afzonderlijke scherpstelring voor 

handmatige scherpstelling
Kortste scherpstelafstand 0.58 m (1.90 ft) vanaf filmvlak
Maximale  
reproductieverhouding

0.13×

Aantal diafragmalamellen 9 (ronde diafragma-opening)
Diafragma Volledig automatisch
Maat voor filters/voorzetlenzen 72 mm
Afmetingen Maximale diameter van circa 85 mm × 70 mm (afstand vanaf objectiefbevestigingsvlak van camera)
Gewicht Circa 385 gram


